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RESUMO  
O artigo em questão busca discutir a Educação Superior brasileira nas 
instituições públicas federais, sob a égide da política neoliberal vigente 
no país, tendo como contexto os desdobramentos do financiamento 
neste nível de ensino. Neste sentido, o lócus de investigação se encontra 
sobre o financiamento, a partir da análise da Emenda Constitucional (EC) 
95/2016 e o seu impacto sobre o Instituto Federal da Paraíba, 
analisando a expansão deste e o investimento empregado na 
capacitação dos servidores que compõem o quadro. Como recorte 
temporal, adotou-se o período de 2016 a 2021, tendo como análise o 
período anterior à EC e os seus impactos até o ano 2021. O método de 
análise foi o materialismo histórico dialético, com a finalidade de traçar 
um arcabouço histórico, político e social de como se desencadeou a EC 
95/2016. Ficando ainda mais difícil atender as necessidades voltadas à 
formação dos servidores do IFPB.   

 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Educação Superior; Política de 

desenvolvimento de pessoal. 
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The article in question seeks to discuss Brazilian Higher Education in 
federal public institutions, under the aegis of the neoliberal policy in 
force in the country, in the context of the unfolding of funding at this 
level of education. In this sense, the locus of research is on funding, 
based on the analysis of Constitutional Amendment (EC) 95/2016 and its 
impact on the Federal Institute of Paraíba, analyzing its expansion and 
the investment used in the training of servers that make up the frame. 
As a time frame, the period from 2016 to 2021 was adopted, having as 
an analysis the period before the CE and its impacts until the year 2021. 
The method of analysis was dialectical historical materialism, with the 
purpose of tracing a historical framework, political and social issue of 
how EC 95/2016 was triggered. Making it even more difficult to meet 
the needs for the training of IFPB servers. 

 
Keywords: Public policy; College education; Personnel development 

policy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O fio condutor da reflexão aqui posta tem como referência a análise histórica e dialética 

da austeridade e da Emenda Constitucional de 95/2016, experienciando o período de análise 

entre 2016 a 2021. Sem perder de vista as contradições internas e a gradativa consolidação das 

políticas representado por seus diversos governos, uns de abordagem progressistas, outros 

conservadores e até aqueles com posicionamentos retrógrados.  

Podem ser vistos o déficit orçamentário na gradual e multifacetada redução da 

capacidade ao qual o Estado se posiciona frente ao agravamento das condições de vida e de 

trabalho, causadas pela sociedade de mercado e acentuadas pelas crises periódicas de capital. 

Conforme Blyth (2017, p. 22), a austeridade pode ser compreendida como 

 

uma forma de deflação voluntária em que a economia se ajusta através da redução de 
salários, preços e despesa pública para restabelecer a competitividade, que 
(supostamente) se consegue melhor cortando o orçamento do Estado, as dívidas e os 
déficits.  

 

Nessa perspectiva, o Governo de Michel Temer, apoiado pelo Congresso Nacional, 

aprova o Novo Regime Fiscal, uma medida de austeridade, sob o discurso que a produção do 

país volte a crescer e, com ela, as oportunidades de emprego. Assim, informa-se aos 

investidores do mercado a certeza de que o país, com a poupança realizada mediante limitação 

real do aumento das despesas primárias, garantirá ao menos o pagamento da dívida pública 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3 

dos próximos anos. Portanto não é a economia real (produção) e sim a economia financeirizada 

que está garantida com a medida de austeridade. 

Em dezembro de 2016, tem-se a proposta do Ex-presidente Michel Temer de 

estabelecer um limite para os gastos do governo federal para os próximos 20 anos a partir de 

2017. A Emenda Constitucional 95 é incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro como Novo 

Regime Fiscal, passando as despesas primárias da União a ter um teto que deverá ser observado 

ao longo dos próximos vinte anos, trazendo como parâmetro os gastos do exercício de 2016, 

reajustado ano a ano pela inflação.  

Sendo assim, observa-se que principalmente a Educação Superior sofreu influência de 

vários órgãos internacionais com interesses diversos, desencadeando um processo de 

privatização impulsionada por políticas governamentais e incentivo de que esse nível de ensino 

tivesse, sobretudo, menos investimentos públicos.  

Neste sentido, o lócus de investigação se encontra sobre o financiamento, a partir da 

análise da Emenda Constitucional (EC) 95/2016 e o seu impacto sobre o Instituto Federal da 

Paraíba, analisando a expansão deste e o investimento empregado na capacitação dos 

servidores que compõem o quadro.  

Como recorte temporal, adotou-se o período de 2016 a 2021, tendo como análise o 

período anterior à EC 95/2016 e os seus impactos até o ano 2021. Utiliza-se como método de 

análise o materialismo histórico dialético, com a finalidade de traçar um arcabouço histórico, 

político e social de como se desencadeou a EC 95/2016. Por meio da revisão bibliográfica e 

análise das legislações correspondentes à temática proposta.  

Para a construção do referencial teórico, utilizou-se da pesquisa em plataformas, como 

CAPES, google acadêmico, Scielo, entre outras. Num primeiro momento, o texto se propõe a 

analisar a Educação Superior no Brasil, em seguida a agenda neoliberal e como esse plano se 

estabelece na educação superior nacional, por fim, são abordados os entendimentos 

encontrados do que se espera com a política de desmonte das instituições públicas.  

Como hipóteses, percebe-se que o plano de contingenciamento empregado desde 2016 

impôs às Instituições de Ensino Superior Federais a precarização dos recursos materiais, a 

sobrecarga de atividades docentes e da área técnica, assim como a dificuldade em manter a 

pesquisa pari passu com as demandas sociais ou com o crescimento da academia. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

4 

Concomitante a esta atividade, foram feitas análises de dados estatísticos produzidos 

pelo Portal da Transparência Controladoria Geral da União. Os dados estão disponíveis na aba 

“estatísticas” do sítio eletrônico da instituição, podem ser agrupados de diversas formas, a 

partir dos interesses dos pesquisadores. Esta etapa da pesquisa sedimentou quantitativamente 

as constatações teóricas feitas anteriormente. 

 

2 EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Nota-se que a educação superior no Brasil é plural, dinâmica no que se refere à gestão, 

ensino, pesquisa e extensão, de maneira que a institucionalização deste nível de ensino apenas 

se concretizou em 1920, com a criação da primeira Universidade do Brasil. Com o passar do 

tempo, em 1950, deu-se a federalização das Instituições de Ensino Superior e as Universidades 

Públicas Federais Brasileiras.  

Neste campo político e de interesses, a Educação Superior (ES) vai se acomodando e se 

estruturando no cenário nacional. O ensaio teórico em questão busca contextualizar a ES, em 

seguida a política neoliberal que permeia o país. De forma que são problematizados os impactos 

desta no Instituto Federal da Paraíba, tendo como foco de análise a política de formação e 

desenvolvimento dos servidores - sejam técnicos administrativos ou docentes, que certamente 

foi afetada com os contingenciamentos empregados desde a EC 95/2016.   

Assim, percebe-se que o Estado provedor assume contornos de Estado fiscalizador, 

passando para a iniciativa privada a promoção dos direitos sociais básicos. A política neoliberal 

é difundida como único meio possível de desenvolvimento social, percebe-se que essa ideia é 

cada vez mais propagada, conforme as crises econômicas ocorrem. A princípio, cita-se a crise 

do Estado de bem-estar social, na década de 1980, período em que os investimentos em 

educação, saúde, segurança, eram vistos como gastos desnecessários.  

Para tanto, a Educação contida no rol de bens sociais não-exclusivos do Estado, encontra 

nas instruções legais amparo para que a iniciativa privada a forneça. Desse modo, percebe-se o 

crescimento pela via privada, com contornos mercadológicos, precificada e com níveis de 

qualidade por vezes abaixo do esperado.  

Neste cenário, Prestes et al (2012) apontam que o fenômeno descrito teve início em 

1990, devido às pressões dos órgãos internacionais, como o Banco Mundial (BM). Argumenta-
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se que eram impostas diretrizes para a formulação das políticas educacionais, com a intenção 

de ampliação do número de vagas, principalmente na rede privada, com menos investimento 

público, assim as instituições de ensino presenciaram um aumento substancial em seu número 

de matrículas, contudo não se acompanhou o aporte de investimento nas instituições públicas. 

 

3 ALGUNS EFEITOS DA POLÍTICA DE AUSTERIDADE E OS IMPACTOS COM O NOVO REGIME 

FISCAL EC 95/2016 PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA SUPERIOR NO BRASIL  

 

No ano de 2007 o capitalismo global foi abalado mais uma vez pela saturação de suas 
contradições estruturantes, fazendo emergir uma nova crise econômica que ficou 
conhecida por “crise dos subprimes”, engendrada no principal centro capitalista 
mundial, os Estados Unidos da América (EUA). Os impactos desta crise foram 
experimentados de forma particular entre os diversos países e, especialmente no 
Brasil, representou a derrocada de um ciclo de formulação de políticas sociais e 
econômicas pautadas pela perspectiva do neodesenvolvimentismo, configurando uma 
volta ao neoliberalismo e ao estreito atendimento dos interesses do mercado. (Alda 
Maria Duarte Araújo Castro e Íkaro de Paula Santos, p. 2, 2021). 

 

No Brasil até hoje a austeridade não conseguiu atingir o desenvolvimento econômico 

que por hora prometera e em relação a outros países. Neste sentido, assume contornos 

diferentes do que podemos perceber, caracterizando-a como um pilar do neoliberalismo, 

ultrapassando políticas efêmeras de retração fiscal, dificultando o desenvolvimento da 

educação e a superação de desigualdades históricas.  

Essa austeridade criada pelo Novo Regime Fiscal tinha a propositura de dar um recado 

aos investidores do mercado: de que o país, com a poupança realizada mediante limitação real 

do aumento das despesas primárias, garantiria ao menos o pagamento da dívida pública dos 

próximos anos. Esperando-se que a produção volte a crescer e, com ela, as oportunidades de 

emprego. No entanto, não é percebido, pois, o endividamento público é altíssimo e a taxa de 

desemprego elevada. Portanto, a nova proposta fiscal não se mostrou totalmente eficaz. 

EC 95 destina atenção a uma das mais profundas mudanças na estrutura constitucional 

então vigente, que é a modificação das regras para os investimentos em saúde e educação. 

 Observa-se um gasto a cada dia menor por parte do governo com despesas 

discricionárias, ou seja, aquelas despesas que o governo tem o poder de decidir o momento 

mais oportuno para realização do gasto. 
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Para 2021, o cenário projetado pela lei orçamentária anual, com os vetos 
apostos à programação aprovada pelo Congresso Nacional, assim como em 
relação aos bloqueios orçamentários introduzidos pela lei de diretrizes 
orçamentárias, impõe à educação novos reveses que indicam a manutenção 
da tendência observada na efetiva execução de despesas do período 2016-
2020. Nessa perspectiva, a aprovação do Novo Fundeb por meio da EC nº 
108/2020, mais redistributivo e com maior participação da União, graças ao 
protagonismo assumido pelo Congresso Nacional nas sessões legislativas de 
2017 a 2020, representa um alento na tentativa de suprir as carências 
educacionais existentes, materializadas nas metas, ainda distantes de serem 
cumpridas, do Plano Nacional de Educação 2014-2024. (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2021). 

 

A seguir é exposto um gráfico com a série histórica orçamentária, desde 2010 a 2021, 

com orçamento condicionado ou não condicionado.  

 

 
Fonte: ANDIFES, 2020. http://www.andifes.org.br/execucao-orcamentaria/ Acesso em 06/12/2021. 

 

Podemos perceber no gráfico que o Ministério da Educação sofreu em 2019 um 

contingenciamento de R$ 5,8 bilhões de suas despesas discricionárias (gastos não obrigatórios, 

que inclui a verba de investimentos, pagamento de despesas como água e luz, entre outros). O 

principal impacto ocorreu nas universidades federais, que tiveram 30% de seu orçamento 

discricionário contingenciado. Em valores absolutos, as universidades tiveram R$ 2,4 bilhões 

bloqueados (ANDIFES, 2019; Barone, 2019). 

O ano de 2020 também foi marcado por restrições orçamentárias. Em janeiro, o 

presidente Jair Bolsonaro sancionou o corte de R$19,8 bilhões do orçamento do MEC, que 

representou 16% a menos em investimentos federais na Educação. Nas Universidades Federais, 

a redução do orçamento foi de R$ 7,3 bilhões (14% em relação a 2019), impactando 

diretamente no funcionamento das IFES. Para 2021, o cenário infelizmente não trouxe boas 
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notícias. A proposta de orçamento para 2021 encaminhada ao Congresso Nacional em agosto 

de 2020 apontou um corte de 18,2% das universidades federais de todo o país (ANDIFES, 2019; 

Barone, 2019), comprometendo assim a finalidades da Instituições de Ensino Superior com sua 

gestão, seu ensino, pesquisa e extensão e consequentemente no apoio a formação de seus 

servidores. 

  

4 POLÍTICA DE FORMAÇÃO PNDP (ANÁLISE DO PLANO - RACIONALIDADE DO SERVIÇO 

PÚBLICO) 

 

A princípio, cita-se como normativa fundamental a instituição do Plano Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) por meio do Decreto 9.991/2019, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento. 

Assim, o IFPB a partir do ano de 2020 consubstanciou suas atividades de 

desenvolvimento de pessoas, a partir do que foi apontado no ano anterior. Logo, constata-se 

que se a ação não foi apontada, não seria realizada. Em alguns casos, verificaram-se servidores 

que não tinham intenção de uma formação, no entanto com o surgimento de editais, opções 

de capacitação, esse desejo surgia, contudo não poderiam realizar, visto que não estava contido 

no PNDP do ano anterior. 

A política se materializa no IFPB, por meio do Plano de Desenvolvimento de Pessoas – 

PDP. O PDP é um dos instrumentos balizadores do PNDP, ainda podem ser citados o relatório 

anual; o plano consolidado de ações de desenvolvimento; o relatório consolidado de execução 

do PDP; por fim, os modelos, as metodologias, as ferramentas informatizadas e as trilhas de 

desenvolvimento, de acordo com o Decreto (2019).  

O primeiro PDP do IFPB foi formatado no ano de 2019, com a vigência prevista para 

2020, nota-se que foram estipuladas 374 (trezentas e setenta e quatro) ações de 

desenvolvimento para os servidores do Instituto, tanto docentes quanto da área técnica. No 

entanto, o PDP 2021 teve como previsão 146 (cento e quarenta e seis ações) de 

desenvolvimento. Podem ser levantadas como hipóteses para a diminuição das ações, a 

previsão da ação no ano anterior e neste caso não precisaria ser repetida, pois a vigência de 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

8 

uma ação é até o próximo plano elaborado, também se supõe que o próprio contexto 

pandêmico referente ao COVID 19, impediu a execução de algumas atividades.  

Em termo, o PDP 2022, cuja a elaboração começou em 30/08/2021, está em fase de 

formatação. A construção ocorre de maneira colaborativa, por todos os campis, com a abertura 

de formulário para que sejam expressadas as ações pretendidas para o ano seguinte, 

observadas neste caso, que as ações ilustradas no ano anterior não precisam ser repetidas. 

Vale salientar, que o PDP se torna mais um instrumento de controle das ações de 

desenvolvimento de pessoas na esfera federal, dito isto, alguns pontos merecem destaque. Se 

a ação não estiver prevista, o servidor não poderá gozar de um afastamento ou licença que por 

ventura venha perceber como necessidade para a sua capacitação, outro ponto, mesmo que a 

construção do PDP seja coletiva, no âmbito do IFPB, ainda necessita da aprovação do Ministério 

da Economia.  

Logo, exemplificando o trâmite para a validação do PDP. A comunidade é convocada 

para prever quais ações de capacitação serão executadas no ano seguinte, esse levantamento 

é aprovado pelo Reitor da instituição, após isso é encaminhado para emissão de parecer técnico 

do Ministério da Economia (ME). Ou seja, o ME analisa os PDPs, verifica quais ações são 

transversais e podem ser promovidas pelas escolas de governo, a Enap, caso não seja possível 

a promoção pela Enap, o ME recomenda a revisão do PDP, para que seja reanalisado e se 

perceba uma possível inadequação ao que foi proposto. 

Verifica-se que as ações de desenvolvimento são desencadeadas para um planejamento 

futuro fixo, com a responsabilidade de previsão por parte do servidor, e ainda sua formação 

está vinculada a uma escola de governo, mesmo que não esteja explícito. De tal maneira, cita-

se a Manifestação Técnica 2020-2021, quando uma ação não encontra a transversalidade 

“recomendamos que revise o PDP de seu órgão/entidade e verifique se as informações 

indicadas, principalmente as áreas temáticas e subáreas, estão corretas e correspondem à 

necessidade apontada”. 

No PDP são propostas ações de desenvolvimento, mas também afastamentos, que são 

licença para capacitação, participação em programa de treinamento regularmente instituído, 

participação em programa de pós-graduação stricto sensu no País e realização de estudo no 

exterior.  
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Logo, o servidor deve ter a percepção do que precisa em relação a ação para capacitação 

no ano seguinte, assim como de um possível afastamento que necessite. Cada vez, percebe-se 

que as políticas instituídas almejam um controle e responsabilização exacerbados em relação 

aos servidores. Neste contexto, há de se indicar a propagação das políticas neoliberais com o 

consenso de meritocracia, empreendedorismo e de que há espaço para o desenvolvimento de 

todos, desde que se dediquem, constata-se uma realidade bem distinta do proposto.  

Os servidores atendidos por essa política são os da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, regulamentados pela Lei nº 8.112/1990, no caso da área de educação 

onde são percebidos diretamente os maiores contingenciamentos desde a EC 95/2016. Com a 

política imposta com mais veemência pelo governo atual, fica clara a posição de sucateamento, 

precarização e desnecessidade de capacitação. Não é prioridade no atual cenário, a formação 

emancipatória de quem quer que seja, muito menos dos servidores que tratam diretamente do 

âmbito educacional brasileiro. 

De acordo com os dados extraídos da Nota Técnica nº 19/2021 (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO: DESPESAS PRIMÁRIAS PAGAS 2015-2020, IMPACTO DA EC Nº 95/2016 (TETO DE 

GASTOS) E ORÇAMENTO PARA 2021), a qual analisa o impacto da EC 95/2016 no Ministério da 

Educação, a formação de Recursos Humanos é uma subfunção não finalística, ou seja, não 

proporciona atendimento direto às demandas da sociedade.  

Neste sentido, apenas a função Educação, de acordo com a NT nº 19/2021, apresentou 

um decréscimo de R$ 54,4 bilhões no período estudado de 2016 a 2020. Nota-se que as outras 

funções não apresentaram diminuição em seus investimentos, com isso se percebe que o 

investimento em educação não é prioridade para os governos vigentes no período citado. 

Ainda no âmbito do IFPB, devem ser observadas as Resoluções nº 34/20 que vem 

Convalidar a Resolução AR 26/2020, de 12/06/2020, que dispõe sobre a Regulamentação da 

Política de Capacitação e Qualificação dos servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Paraíba e a Resolução 42/2020 que retifica a Resolução 34/2020-

CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB, que dispõe sobre a Política de Capacitação e Qualificação 

dos servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba.  

No entanto, esses últimos anos é notório os cortes orçamentários voltados as políticas 

de Desenvolvimento de pessoal que o IFPB vem sofrendo. Podemos perceber na Tabela 1 que 
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esse corte está na ordem de R$ - 987.615,00 (Novecentos e oitenta e sete mil e seiscentos e 

quinze reais), conforme demostrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 1: Orçamento do IFPB para o Desenvolvimento de Pessoal 2017/2022 

Ano base Orçamento 

2017 R$ 1.779.551 

2018 R$ 1.693.000 

2019 R$ 1.886.000 

2020 R$ 1.823.000 

2021 R$ 669.582 

2022 R$ 791.936 

Fonte: Tesouro Gerencial, 2022. 
https://tesourogerencial.tesouro.gov.br/tg/servlet/mstrWeb?pg=login&v=1650994955646. Acesso em 

26/03/2022. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As soluções propostas pelas políticas de austeridade, com cortes dos gastos públicos, 

induzem à queda do crescimento econômico do país, provocando novas quedas da 

arrecadação, pois os gastos do governo são a renda do setor privado, deixando de gastar ele 

deixa de receber. Em síntese, essa reforma fiscal proposta pela EC 95/2016 não é um plano de 

estabilização fiscal, mas uma ação forte para diminuir o tamanho do Estado.  

Para a educação em 2021, o cenário projetado pela lei orçamentária anual, estabeleceu 

à educação novos reveses que indicam a manutenção da tendência observada na efetiva 

execução de despesas do período 2016-2020. 

A figura apresentada na seção 2 mostra uma situação preocupante em relação ao futuro 

próximo das políticas para a educação superior pública no Brasil. Embora, num primeiro 

momento, algumas avaliações tenham apontado para uma paralisia do governo federal em 

relação à educação e ao ensino superior em particular, focada principalmente nos cortes de 

recursos e na falta de propostas específicas, a partir do segundo ano começaram a se definir 

ações mais concretas, como a proposta do Future-se e a ampliação da ingerência do MEC nas 

instituições federais de ensino, como apontam Cruz et al (2019; Ação Educativa/Carta Capital, 

2019). 

Para 2022 o cenário nas IFES é ainda preocupante, pois com todos esses cortes 

orçamentários ficará impossível uma boa gestão desses espaços, em virtude do aumento 
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significativo nas demandas desses espaços, seja no atendimento aos estudantes quanto a 

reestruturação dos serviços prestados pelas instituições, em função da situação gerada após a 

pandemia. Essas drásticas reduções orçamentárias, assim como outras resoluções, pareceres e 

vetos presidenciais comprometerão os recursos humanos das IFES. 

Com o corte orçamentários voltados as políticas de Desenvolvimento de pessoal que o 

IFPB vem sofrendo nesses últimos anos, como demostrado na Tabela 1, fica ainda mais difícil 

atender as necessidades voltadas à formação dos servidores do Instituto Federal da Paraíba 

(IFPB) identificadas no Levantamento das necessidades de desenvolvimento em atendimento a 

Política de Desenvolvimento de Pessoal (PDP), que tem sua construção anual, de forma coletiva 

e eletrônica em atendimento ao  Decreto n° 9.991/2019.  Nessa perspectiva, o Plano Nacional 

de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) traz em 2019 com esse Decreto uma nova proposta de 

controlar e reduzir os gastos destinados à formação dos servidores das IFES. Para isso, as 

demandas identificadas voltadas à formação dos servidores são agrupadas e identificadas quais 

capacitações poderão ser ofertadas pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e as 

ações de desenvolvimento que não forem ofertadas por ela, poderão ensejar a contratação de 

outras instituições ou empresas para sua realização, mas para isso é preciso recursos 

orçamentários, para que essas contratações aconteçam, mas com os cortes que pudemos 

acompanhar no decorrer desse estudo, fica impossível ou quase inviável isso acontecer. 

 

REFERÊNCIAS 

ANDIFES, 2020. Disponível em: http://www.andifes.org.br/execucao-orcamentaria/.Acesso 
em 06 dez 2021. 

Barone, Juliana. Como ficou o plano de Bolsonaro para afastar a influência da esquerda na 
educação. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/o-que-bolsonaro-fez-
na-educacao-2019/. Acesso em 01 dez 2021. 

BRASIL. Decreto no 9.991, de 28/08/2019. Dispõe sobre a Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a 
licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento. Brasília: DOU, 2019. 

Blyth, M. (2018). Austeridade: a história de uma ideia perigosa: Autonomia Literária. 

BOAVENTURA, Elias. Instituições metodistas de ensino na República Velha. Revista de 
EDUCAÇÃO do Cogeime, v. 3, n. 5, p. 89-100, 1994. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9991.htm


 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

12 

CASTRO, A. M. D. A; SANTOS, I. de P. Crises do Capital, Austeridade e Educação no Brasil. 
Research, Society and Development, v. 10, n. 2. 2021. 

Câmara dos deputados. Despesas primárias – Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da- 
uniao/estudos/2021/NT19_2021MECdespesasprimriasetetodegastos.pdf. Acesso em 15 nov. 
2021. 

Cruz, Priscila F. da; Borges, João M.; Batista Filho, Olavo N. 2019. Educação Básica sob 
Bolsonaro: Análise da Conjuntura e um Olhar para o Futuro. São Paulo: Todos pela Educação. 
Disponível em: http://interessenacional.com.br/2019/10/14/educacao-basica-sob-bolsonaro-
analise-da-conjuntura-e-um-olhar-para-o-futuro/ Acesso em 01 dez 2021. 

DOTTA, Alexandre; BERTAZOLLI, Carolina Braglia Aloise. POLÍTICA DE ACESSO E PERMANÊNCIA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: O PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (Access and 
Permanence Policy Higher Education in Brazil: The University for All Program). Available at 
SSRN 3705828, 2020. 

Gil, A. C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa: Atlas. 

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no 
contexto brasileiro. Revista brasileira de e PRESTES, Emília Maria da Trindade; FIALHO, Maríllia 
Gabriella Duarte. Evasão na educação superior e gestão institucional: o caso da Universidade 
Federal da Paraíba. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, v. 26, p. 869-889, 
2018.ducação, v. 14, p. 143-155, 2009. 

TESOURO GERENCIAL. Disponível em: 
https://tesourogerencial.tesouro.gov.br/tg/servlet/mstrWeb?pg=login&v=1650994955646. 
Acesso em 26 abr 2022.



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

13 

  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

14 

 


